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Tommy Bohman ordf, Agneta Lindberg, Nils-Erik Olofsson, Annika Nicklasson,
Klas Håkanson, Kjell Åke Nottemark, Gunilla Hjelm, Dan Ljungström,
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Ersättare: Andreas Granlöf, Rolf Forsén, Carina Bardh,
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Magnus Färjhage, Ove Karlsson (§ 80-81), Annlie Jönsson (§ 80-92),
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Dnr 2013/KA0187

Information om Höglandets Samordningsförbund (Finsam)
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Bo Hedbrant informerar om förbundets verksamhet och uppger bland annat
följande:
2004 kom en lag om finansiell samordning av rehab insatser mellan
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen. Ett antal
förbund bildades över hela landet. På höglandet startade verksamheten
den 1 april 2011 och finansieras av staten, landstinget och kommunerna.
Verksamheten är frivillig.
Här efter följer en beskrivning av organisation och arbetssätt. Arbetsmetoden
”jobb i stället för aktivitetsersättning” tillämpas, projektet ska pågå till 2014.
Ett flertal aktiviteter och projekt bedrivs i syfte att få ut personer i
sysselsättning.
---------------
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Dnr 2013/KA0188

Information om serveringstillstånd
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Alkoholhandläggare Ove Karlsson informerar om verksamheten och uppger
bland annat följande:
Idag finns 28 stadigvarande serveringstillstånd av olika kategorier och fler är
på väg. Som nytillträdd alkoholhandläggare har han gått igenom alla ärenden
och allt material och lagt in det i datasystemet. Regler för servering av alkohol
i kommunala lokaler finns sedan 1997 och distribueras till ledamöterna.
Möjligen kan det vara lämpligt att ompröva 1997 års beslut och se över
reglerna. Dessutom behövs riktlinjer för serveringstillstånd utarbetas. Förutom
nämnda regelverk finns också hyresregler och dessa kan ha olika inriktningar
och olika syften. Därutöver finns lokala ordningsföreskrifter som ska styra
ordningen på offentlig plats. Tillsynen över tillstånden utövas av polis och
tillståndsmyndigheten. Det finns inga regler som anger hur mycket och hur ofta
tillsyn ska bedrivas.
---------------
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Dnr 2013/KA0173

Riktlinjer för kommunens närvaro i sociala medier
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till riktlinjer för kommunens medverkan i sociala medier
godkänns i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun finns i sociala medier, på Facebook, Twitter, YouTube och
Instagram. Totalt har kommunen idag tolv kända konton.
Det finns ett ökat intresse från förvaltningar, verksamheter och projekt att
skapa konton i sociala medier. Det finns därför ett behov att tydliggöra vad
som gäller när kommunen väljer att finnas med i dessa kanaler.
Förslag till riktlinjer har upprättats och föreligger i bilaga.
Syftet är att definiera vad som gäller när kommunens verksamheter är
representerade i sociala medier. Bland annat ska en uppdragsbeskrivning tas
fram och ett tydligt syfte med medverkan definieras för varje konto.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till riktlinjer för kommunens medverkan i sociala medier
godkänns, med den justering som föreslås av Tommy Bohman som innebär att
ordet bör ersätts med ska i punkt 20.
---------------

Utdrag:
Annelie Jönsson
samtliga förvaltningar
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Dnr 2013/KA0172

Samrådsyttrande – Avgränsning till miljöbedömning av länsplan
för regional transportinfrastruktur för Jönköpings län 2014-2025
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun har inget att erinra mot avgränsning för miljöbedömning av
länsplan för regional transportinfrastruktur för Jönköpings län 2014-2025.
Ärendebeskrivning
Regionförbundet i Jönköpings län har upprättat förslag till avgränsning av
miljöbedömning av länsplan för regional transportinfrastruktur för Jönköpings
län 2014-2025, dokumentet föreligger i bilaga och yttrande ska vara
regionförbundet till handa senast 2013-05-03.
Avgränsningen innebär att regionförbundet i samråd med länsstyrelsen och
berörda kommuner identifierar vilka miljöparametrar och vilka alternativ som
är relevanta och rimliga att behandla samt vilken utredning i tid och rum som
är relevant och rimlig med hänsyn till effekterna.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun har inget att erinra mot avgränsning för miljöbedömning av
länsplan för regional transportinfrastruktur för Jönköpings län 2014-2025.
---------------

Utdrag:
Regionförbundet i Jönköpings län
Peter Lundgren
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Dnr 2013/KA0174

Lån till Vetlandaortens ryttarförening
Kommunstyrelsens beslut
Vetlandaortens ryttarförening erhåller ett ränte- och amorteringsfritt lån på max
300 000 kr.
Plan för återbetalning av lånet ska upprättas senast 2014-06-30.
Ärendebeskrivning
Vetlandaortens ryttarförenings hästar har drabbats av sjukdomen kvarka, vilket
medfött att man inte har kunnat bedriva någon verksamhet sedan den 27
februari i år. Föreningen klarar att med hjälp av försäkringsmedel och egna
pengar betala sina kostnader till och med maj månad. Föreningens bedömning
är att man förlorat ca 100 000 kr i intäkter, samtidigt som man måste låta
ridskoleeleverna rida sina lektioner vid senare tillfällen eller betala tillbaka
avgiften. Föreningen har en stabil ekonomi men saknar likviditet eftersom allt
är bundet i anläggning och hästar. För att möjliggöra fortsatt verksamhet
behövs därför lån och/eller bidrag. När verksamheten åter är i full gång kan en
återbetalningsplan upprättas.
Arbetsutskottets förslag
Vetlandaortens ryttarförening erhåller ett ränte- och amorteringsfritt lån på max
300 000 kr.
Plan för återbetalning av lånet ska upprättas senast 2014-06-30.
Yrkanden
Gunilla Hjelm (C), Tommy Bohman (S) och Nils-Erik Olofsson (S) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
Vetlandaortens ryttarförening
ekonomikontoret
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Dnr 2013/KA0183

Gemensam ekonomorganisation
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till förändrad ekonomorganisation godkänns.
Budget motsvarande dagens kostnad flyttas från respektive nämnd till
ekonomikontoret.
Kommunstyrelsen förutsätter i sitt beslut att de andra arbetsuppgifter som
berörda ekonomer har vid förvaltningarna och som inte handlar om
ekonomiadministration kan hanteras.
Ärendebeskrivning
Förslag till gemensam ekonomorganisation har upprättats och föreligger i
bilaga, daterad 2013-04-19.
Under flera år har för- och nackdelar med en gemensam ekonomorganisation
diskuterats. Fördelen med en gemensam organisation är ökad samsyn, bättre
möjligheter att täcka upp vid sjukdom eller annan oplanerad frånvaro. En
gemensam organisation ger också ökad tillgång till ekonomkompetens för
förvaltningar utan egen ekonom, även om alla ekonomer har olika
specialområden. Den främsta nackdelen är att förvaltningar som idag har
ekonom känner att man tappar en viktig central resurs.
Risk- och konsekvensanalys har upprättats med anledning av förslaget.
Fackliga förhandlingar har genomförts med berörda organisationer, Vision och
Civilekonomerna.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Förslaget till förändrad ekonomorganisation godkänns.
Budget motsvarande dagens kostnad flyttas från respektive nämnd till
ekonomikontoret.
Noteras att personal- och organisationsutskottet förutsätter i sitt beslut att de
andra arbetsuppgifter som berörda ekonomer har vid förvaltningarna som inte
handlar om ekonomiadministration kan hanteras.
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Dnr 2013/KA0183

Yrkanden
Gunilla Hjelm (C) tillstyrker personal- och organisationsutskottets förslag och
föreslår att det som i personal- och organisationsutskottets protokoll kallas
”notering” blir en del av beslutet.
Klas Håkanson (M) tillstyrker personal- och organisationsutskottets förslag.
Tommy Bohman (S) tillstyrker personal- och organisationsutskottets förslag
med Gunilla Hjelms tilläggsyrkande.
---------------
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Dnr 2013/KA0171

Månadsprognos per den 31 mars 2013
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad driftprognos respektive investeringsprognos per den 31 mars 2013
läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
En sammanställning av driftprognos och investeringsprognos per den 31 mars
2013 föreligger, bilagor.
Det beräknade årsresultatet uppgår till -19,9 mnkr. Nämnderna prognostiserar
totalt -20 mnkr och finansförvaltningen -6,1 mnkr. Bland de största
avvikelserna kan nämnas bostadsanpassningsbidraget (tekniska nämnden),
förskoleverksamheten (barn- och utbildningsnämnden), tekniska hjälpmedel
(vård- och omsorgsnämnden) och försörjningsstödet (socialnämnden). Det
betonas att prognosen av flera skäl är mycket osäker.
Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 127,2 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad driftprognos respektive investeringsprognos per den 31 mars 2013
läggs till handlingarna.
---------------

Utdrag:
ekonomikontoret
förvaltningschefer
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Dnr 2013/KA0170

Fullmakt fakturaattestant
Kommunstyrelsens beslut
Peter Lundgren ersätter Magnus Färjhage och Kristina Odelberg som attestant
under perioden 2013-07-01 till och med 2013-07-12.
Ärendebeskrivning
Under semesterperioden finns behov av ersättare för fakturaattestanter på
kommunkansliet.
Arbetsutskottets förslag
Peter Lundgren ersätter Magnus Färjhage och Kristina Odelberg som attestant
under perioden 2013-07-01 till och med 2013-07-12.
---------------

Utdrag:
ekonomikontoret
Peter Lundgren
Magnus Färjhage
Kristina Odelberg
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Dnr 2013/KA0128

Redovisning av intern kontroll 2012 – vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av intern kontroll 2012 avseende vård- och omsorgsnämnden
godkänns enligt redovisning daterad 2013-04-16.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2012 avseende vård- och omsorgsnämnden
föreligger i bilaga.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 54/13.
Arbetsutskottets förslag
Redovisning av intern kontroll 2012 avseende vård- och omsorgsnämnden
godkänns efter det att justeringar och kompletteringar har skett i underlaget.
---------------

Utdrag:
vård- och omsorgsnämnden
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Dnr 2013/KA0040

Redovisning av återbesättningsprövning/nyrekrytering
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Samtliga förvaltningar ska månadsvis till kommunstyrelsen redovisa nya lediga
befattningar samt vilka åtgärder förvaltningen vidtagit gällande tidigare
ledigförklarade tjänster. För ändamålet finns en särskild blankett framtagen.
Redovisning föreligger från vård- och omsorgsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen.
---------------

Utdrag:
vård- och omsorgsförvaltningen
barn- och utbildningsförvaltningen
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Dnr 2013/KA0189

Redovisning av delegationsärenden 4:e kvartalet 2012
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för 4:e kvartalet 2012 föreligger i bilaga.
---------------

Utdrag:
Margareta Darell
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-25, 2013-04-02 och 2013-04-15.
---------------
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Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Höglandets kommunalförbund: Sammanträdesprotokoll 2013-03-22
b) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Fastighetsbildning som innebär ändring av
kommun- och länsgräns
Dnr 2013/KA0033
c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till konservering av textilier
tillhörande Näsby kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift
Dnr 2013/KA0125
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till restaureringen av orgeln i
Lannaskede gamla kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift
Dnr 2013/KA0124
e) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel från Sunnerskog till Hulta i Vetlanda
kommun
Dnr 2013/KA0126
f) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur
produktion enligt 12 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) på fastigheten
Sälleryd 1:6, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0127
g) Nässjö kommun: Översiktsplan för Nässjö kommun
Dnr 2012/KA0089
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om avverkning av kantträd och underhållsröjning av
ledningsgata mellan Boanäs 3:2 och Nyboholm 2:2 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0132
i) SKL: Ägardirektiv för SKL Kommentus AB
j) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Lilla Blomsholm och Nyatorp i
Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0141
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k) Kommunrevisionen: Granskning av årsbokslut 2012
Dnr 2013/KA0122
l) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om avverkning av kantträd och underhållsröjning av
ledningsgata mellan Myresjö 4:22 och Hökhult 3:3 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0152
m) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om avverkning av kantträd och underhållsröjning av
ledningsgata mellan Liljan 8 och Broby 9:132 i Sävsjö och Vetlanda
kommuner.
Dnr 2013/KA0154
n) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Anmälan om att ta jordbruksmark ur
produktion enligt 12 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) på fastigheten Skog
1:4, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0157
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Karlsjö 2:1 och Nyaby 6:1 i
Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0158
p) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Bidrag till förvaltning av värdefulla
kulturmiljöer. Restaurering av virkesmagasinet på fastigheten Trishult 5:1,
Landsbro, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0160
q) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) för underhållsröjning och avverkning av kantträd i regionnätet
mellan Landsbro, Myresjö och Vetlanda i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0159
---------------
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Dnr 2013/KA0029

Delegation av beslutanderätten angående yttrande över ”Framtida
organisation – Regionkommun för Jönköpings län”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott får uppdraget att vid sitt sammanträde den
27 maj godkänna yttrande till Regionbildningskommittén över förslag till
”Framtida organisation – Regionkommun för Jönköpings län” daterad
2013-05-03.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun har fått möjlighet att inkomma med yttrande över
promemorian ”Framtida organisation – Region kommun för Jönköpings län”
daterad 2013-05-03 till Regionbildningskommittén. Regionbildningskommittén
har lämnat alternativa förslag för vissa frågor i det utsända materialet. Det
gäller:
1. Beredning, alternativt nämnd
2. Antal ledamöter i regionfullmäktige
3. Namnfrågan
Yttrandet ska ha inkommit senast den 28 maj 2013, därefter kommer ett
slutförslag att skickas på remiss med remisstid till 13 september 2013.
---------------
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Dnr 2013/KA0057

Mogärdeskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10 angående Mogärdeskolan ska inte
omprövas av kommunstyrelsen och inte heller underställas
kommunfullmäktige.
Reservationer
Gunilla Hjelm (C), Dan Ljungström (C), Ingemar Sturesson (KD), Magnus
Olofsgård (FP) och Ritva Hermanson (MP).
Ärendebeskrivning
Ingemar Sturesson (KD) har inkommit med skrivelse där han föreslår att
kommunstyrelsen omprövar beslutet om Mogärdeskolan som fattades
2013-04-10 § 53 och att beslutet underställs kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) föreslår att kommunstyrelsen omprövar beslutet om
Mogärdeskolan som fattades 2013-04-10 § 53 och att beslutet underställs
kommunfullmäktige.
Gunilla Hjelm (C) tillstyrker Ingemar Sturessons förslag att underställa beslutet
kommunfullmäktige.
Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF) och Klas Håkanson (M) yrkar avslag
på Ingemar Sturessons förslag.
Magnus Olofsgård (FP) och Ritva Hermanson (MP) tillstyrker Ingemar
Sturessons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Sturessons förslag, vilket han
finner kommunstyrelsen besluta avslå.
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Dnr 2013/KA0057

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Ingemar Sturessons förslag.
Nej-röst för tillstyrkan till Ingemar Sturessons förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen avslå Ingemar
Sturessons förslag.
---------------
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Dnr 2012/KA0169

Finansiering av bredbandsutbyggnad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3 mnkr disponeras ur utvecklingsreserven för bredbandsutbyggnad 2013.
Ärendebeskrivning
I samband med att fullmäktige hösten 2012 beslutar om justeringar av 2013 års
budget, togs den budget på 2 mnkr som tidigare fanns till bredbandsutbyggnad
bort med hänvisning till att 3 mnkr skulle disponeras ur 2012 års resultat.
Vetlanda kommun har en modell för bredbandsutbyggnad där kommunen efter
en förstudie bidrar med den offentliga medfinansieringen som krävs vid
EU-finansiering, om den inte går att lösa på annat sätt. För att kommunen ska
gå in och medfinansiera krävs det att projektet godkänns av länsstyrelsen.
I enlighet med det beslut som fattats om inrättande av en utvecklingsreserv
behövs ett beslut för att under 2013 kunna disponera max 3 mnkr ur
utvecklingsreserven.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att under 2013 disponera 3 mnkr ur
utvecklingsreserven för bredbandsutbyggnad.
---------------
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Dnr 2012/KA0001

Låne- och bidragsansökan från Vetlanda Sporthall AB för
byggnation av sporthall i Vetlanda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avtalet mellan Vetlanda kommun och Vetlanda Sporthall AB om uppförande
av två idrottshallar på Norrgårdens idrottsområde samt nyttjanderättsavtal
godkänns.
Vetlanda kommun lämnar lån till Vetlanda Sporthall AB uppgående till
29 000 000 kr enligt revers och villkor i avtalet.
Ett 25 årigt avtal tecknas där kommunen betalar föreningsbidrag som till del är
ersättning för nyttjanderätt enligt avtal, initialt 3 318 000 kr.
Finansiering sker genom att kultur- och fritidsnämndens budget utökas med
1 106 000 kr 2014 och 3 318 000 kr 2015, då helårs effekt uppnås.
Ärendebeskrivning
Vetlanda Sporthall AB under bildande, inkom 2012-01-09 med en låne- och
bidragsansökan för nybyggnation och drift av sporthall i Vetlanda. I dialog
med en av kommunstyrelsen utsedd politisk styrgrupp har ett tidigare förslag
till sporthall analyserats och i någon mån reviderats, särskilt beträffande den
ekonomiska kalkylen. Handlingar som beskriver projektet i olika avseenden
föreligger i bilagor.
Yttranden över ansökan har inkommit från barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, tekniska kontoret och ekonomikontoret.
En sammanställning av inkomna synpunkter framgår också av bilaga.
I den investeringskalkyl som upprättats beräknas den totala
investeringskostnaden för byggnationen uppgå till 29 500 000 kr och
lånebehovet från Vetlanda kommun är därmed 29 000 000 kr.
Då den längsta avtalstiden inom detaljplanelagt område är 25 år, föreslås att
anläggningen skrivs av under motsvarande tid.
Den årliga totalkostnaden för kommunens del blir 3 318 333 kr, vilket består av
driftbidrag och hyresintäkter för skolans utnyttjande av lokalerna.
Förslag till avtal avseende Norrgårdens idrottsområde mellan Vetlanda
Sporthall AB och Vetlanda kommun föreligger i bilaga.
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Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Avtalet mellan Vetlanda kommun och Vetlanda Sporthall AB om uppförande
av två idrottshallar på Norrgårdens idrottsområde samt nyttjanderättsavtal
godkänns.
Vetlanda kommun lämnar lån till Vetlanda Sporthall AB uppgående till
29 000 000 kr enligt revers och villkor i avtalet.
Ett 25 årigt avtal tecknas där kommunen betalar föreningsbidrag som till del är
ersättning för nyttjanderätt enligt avtal, initialt 3 318 000 kr.
Finansiering sker genom att kultur- och fritidsnämndens budget utökas med
1 106 000 kr 2014 och 3 318 000 kr 2015, då helårs effekt uppnås.
Yrkanden
Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF), Klas Håkanson (M) och
Ritva Hermanson (MP) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------
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Dnr 2013/KA0030

Näringslivspolicy för Vetlanda kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreliggande förslag till näringslivspolicy godkänns.
Kommunchefen får uppdraget att utforma förslag till handlingsplan.
Ärendebeskrivning
Förslag till näringslivspolicy för Vetlanda kommun har upprättats och
föreligger i bilaga.
Näringslivspolicyn ska ange inriktningar för kommunens förhållningssätt i
näringslivsfrågor och övergripande ange hur kommunen ska planera och arbeta
med frågorna. Det innebär att policyn behandlar synsätt och organisation som
skapar goda förutsättningar för starta, etablera, driva och vidareutveckla
företag genom ett medvetet, långsiktigt och strategiskt arbete. Policyn ska
tydliggöra kommunledningens viljeinriktning och engagemang i näringslivsoch sysselsättningsfrågor. Den syftar också till att förstärka profilerna av
Vetlanda som en attraktiv etableringskommun för både människor och företag.
Förslaget har remitterats till de lokala näringslivsorganisationerna. Två
yttranden har inkommit, ett från Småföretagarna och ett från Nuvab, yttrandena
föreligger i bilaga.
Enskilda kommunala förvaltningar bör medverka i att ta fram en handlingsplan
där viljeinriktningen i policyn får konkreta uttryck.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreliggande förslag till
näringslivspolicy samt uppdra till kommunchefen att utforma förslag till
handlingsplan.
---------------
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